
సమరధ్ �మ��





 

         
                        ననున్ “��ను” �ెల�సు��వట���� 

            ననున్ “��ను” మ�ర�్చ��వట���� 

                       “��ను” �ా ఉండట���� 

        మ��య� అత�య్తత్మ �వన ��������  

                                 �ావల�ిన భ��త్,జ�్ఞ న,కర్మ,ధర్మ సమ���రం ఒ����ట �ెల�గ�ల� ఉ�తం�ా! 

 
             �ా��రణం�ా ����ంతం �ెల�సు���ాల�� ����క వ�ంట�ం��, �ా� గ�ం��ల� అందుబ�ట�ల� ల�వ�. ఇం��క�� దగగ్ర గ�ం��ల� వ�ంట��,      

 �ా�  �జ�్ఞ సువ�ల��  ఎక్కడ ఉనన్�� �ె�యదు. అల��� ���న్ ల�ౖబ్ర�� ల� ���న్ ర�ాల ప�సత్�ాల� మ�త్ర��  లభయ్ం అవ�త���న్�, అం�ే�ాక  

 �ల���ౖన గ�ం��ల� స���న సంరకష్ణ ల�క కనుమర������ త���న్�,  కనుక మన అంద�� ��సం ��రత ప్రభ�త్వం ప��ాతన ఆ��య్�్మక గ�ం��లను  

 సంర��ం�ే ��తత్ం ఎం��  శ�మ��  కంప�య్ట��కరణ ��్వ�ా  ఒక ��ట �ేర�్చత�  ఆన్ ల�ౖన్ �ేయటం  జ����ం��. ఇట�వంట�  �ల���ౖన   జ�్ఞ న   

 సంపదను  మ��ంత సులభం�ా అందుబ�ట�ల��� �సుక��ావట���� �ా� �ామ్ ��వక బృందం ఉడ�� భ��త్ �ా ఇపప్ట�వర�� ����ప� 5000  

 ప�సత్�ాలను ��ధ  వ�ాగ్ ల��ా  �భ�ం� PDF(eBOOK) ర�పంల� ఆన్ ల�ౖన్ ల� ఉ�తం�ా అం��ంచటం జ����ం��. కనుక  ప్ర�  ఒక్కర� ఈ  

 సదవ�ా�ా�న్ స��్వ��గం �ేసు��గలర�. ఇందుక�  స�యం అం��ం�న  ��రత ప్రభ�త్వప�  ��బ్ ��ౖట్( ���టల్  ల�ౖబ్ర��  అఫ్  ఇం��య�  

 http://www.new.dli.ernet.in), ఆ���్కవ్ ��బ్ ��ౖట్(https://archive.org),  గ�గ�ల్ ��బ్ ��ౖట్(https://www.google.co.in), ������ �ా�్ట ��బ్ 

 ��ౖట్(http://www.microsoft.com) క� ��మ� ఋణప��వ���న్మ�.అల��� ఇట�వంట� బృహతత్ర �ారయ్క�మ���� ��దద్  �తత్ం ల� గ�ం��లను  

 అం��ం�న �ర�మల �ర�ప� �ేవ�ా్థ నమ�నక� క��� మనం ఋణప��వ���న్మ�. �ా� �ామ్ ��వక బృందం ��ర������� ఒక్కట�, ప్ర� ఇల�్ల   

 ఆ��య్�్మక జ�్ఞ న గ�ం��ల�� �ం���� �ాలనన్�ే మ� ����క. 

 
 ఈ గ�ం��లను ఉ�తం�ా ఆన్ ల�ౖన్ ల� చదువ�టక�, ��గ�మ�(�ౌ��్ల డ్) �ేసు��నుటక� గల మ��ాగ్ ల�: 

       1) ��రత ప్రభ�త్వప� ��బ్ ��ౖట్: http://www.new.dli.ernet.in  ల�క  http://www.dli.ernet.in    

       2) �ా� �ామ్ ��బ్ ��ౖట్:  http://www.sairealattitudemanagement.org  

       3) �ా� �ామ్ గ�గ�ల్ ��ౖట్: https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement    

       4) ఆ���్కవ్ ��బ్ ��ౖట్: https://archive.org/details/SaiRealAttitudeManagement  

 
 ఈ జ�్ఞ న యజ్ఞం ��ౖ గల సల�ల�,సూచనలక� ��వక బృం���న్ సంప్ర��ంచుటక�: sairealattitudemgt@gmail.com  

 �ా� �ామ్ భ��త్,జ�్ఞ న సమ���రం:  https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement   

 �ా� �ామ్ భ��త్,జ�్ఞ న సంబంద ����ల�: https://www.youtube.com/user/sairealattitudemgt   

          
 ఈ జ�్ఞ న యజ్ఞంల� ప్ర� ఒక్కర� �ాల�గ్ �, ఈ అవ�ా�ా�న్ స��్వ��గం �ేసు���,�ర� సంతృప�త్ ల�ౖ�ే మ��క �ాధక����, �జ�్ఞ సువ�లక�   

 మ�రగ్ం చూ�ించగలర� ఆ�సుత్ ��న్మ�. �ర� చదువ���వటంల� ఏ����� ఇబ్బం�� క����ే ��వక బృందంను సంప్ర��ంచగలర�. ఒక��ళ మ�   

  ��వల� ఏ���న �� ర�ాట� వ��త్  మ�న్ంచగలర�. 

 ఈ గ�ంధప� ��రత ప్రభ�త్వ ���టల్ ల�ౖబ్ర�� గ���త్ంప� సంఖయ్: 2990100028615 

      గమ�క: భ��త్,జ�్ఞ న ప్ర���ారధ్ం ఉ�తం�ా eBook  ర�పంల� ��రత ప్రభ�త్వప� స�యం��  ఇవ్వడం జ����ం��. ఈ గ�ంధమ���ౖ   

 �ాయ్�ార,మ�ద్రణ హక�్కల� రచ�త,ప�్ల షర్స్ �� గలవ�, కనుక �ా��� సంప్ర��ంచగలర� మన� �ేసు��ంట���న్మ�. 

 
                         SaiRealAttitudeManagement(SAI RAM) - �ా� �జ వయ్��త్త్వ �ర్వహణ(�ా� �ామ్)                 

                                            * సర్వం �� �ా���థ �ాద సమరప్ణమసుత్  * 
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mailto:sairealattitudemgt@gmail.com
https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement
https://www.youtube.com/user/sairealattitudemgt
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